NOTÍCIES DE L’OFICINA JOVE DE LA TERRA ALTA

COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
El passat divendres 6 de març va tenir lloc a la Societat Unió Gandesana la celebració del Dia
Internacional de les Dones a la Terra Alta. El Consell Comarcal, juntament amb els departaments de
Cultura, el SIAD i l'Oficina Jove, van organitzar aquesta activitat en el marc de la campanya "Tu mous
fitxa" de la Generalitat de Catalunya. En primer lloc, es va llegir Manifest del Dia Internacional de les
Dones i, seguidament, es va representar l'obra La Reina de Bellesa de Leenane a càrrec del Grup de
Teatre Pirindola de Vilalba dels Arcs, coincidint amb el 20è aniversari de la companyia. L’èxit de públic
va ser molt considerable i agraïm a tots els assistents la seva participació.

TALLER PACK INSTITUTS SOBRE “COACHING” A GANDESA
El passat 18 de març van realitzar-se a l’Institut Terra Alta un seguit de tallers sobre Coaching “Millora
del rendiment acadèmic i escolar” impartits per la psicòloga Sandra Barceló a l’alumnat de 1r de
Batxillerat. Els joves d’aquesta edat es troben en una etapa crítica per al seu desenvolupament
personal i professional, per això és important que des dels centres formatius s’estimulin els hàbits
d’estudi i la presa de decisions sobre el seu futur, basant-se en les seves preferències, interessos i
habilitats.
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CURSOS, JORNADES I TALLERS
CURSOS DE L’ACADÈMIA BRM

+INFO

L’Acadèmia BRM ofereix dos cursos de Formació Ocupacional 100% subvencionats a través del Servei
+INFO
d’Ocupació de Catalunya (SOC) que començaran aquest mes d’abril a Batea:
-

Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en el Domicili - Batea
Operacions de Gravació, Tractament de Dades i Documents - Batea

Més informació al correu electrònic jroca@grupbrm.com o al telèfon 977 40 22 91.

PROJECTES, PROGRAMES I FESTIVALS DE JOVENTUT
PROGRAMA GARANTIA JUVENIL

+INFO

Tens menys de 25 anys? La Garantia Juvenil és una iniciativa Europea de lluita contra l’atur juvenil per
garantir que tots els joves, tant si estan inscrits en el serveis públics d’ocupació com si no, rebin una
oferta concreta (de feina, de formació o de període de pràctiques) en un període de temps de 4
mesos.

CAMPS DE TREBALL

+INFO

L’oferta de camps de treball per joves catalans: 996 places al teu abast. Enguany, a Catalunya s’han
organitzat un total de 13 camps de treball que són novetat. La resta de camps són una continuació de
projectes ja consolidats. A més, també pots participar en camps de treball a la resta de l’estat o a
l’estranger.

AGENDA D’ACTIVITATS TERRA ALTA
LA PASSIÓ DE VILALBA

+INFO
Dies: 2 i 4 d’abril
+INFO
Població: Vilalba dels Arcs
Organitza: Patronat de la Passió de Vilalba dels Arcs
Programa:
Dijous Sant
21:30 Representació de la Passió de Vilalba dels Arcs
00:15 Concert aPassionats pel Vi
Dissabte Sant
10:00 Obertura del Mercat d’Artesania i Productes Típics
10:30 Inici del 3r Concurs de Pintura Ràpida “Viu la Passió”
10:30 Inici de la 2ª Instameet #LAPASSIODEVILALBA
11:00 Tast comentat i obertura de les Àmfores del Vi de la Passió
11:00 Com jugaven els romans? Jocs infantils
11:30 Animació amb la Batucada Catuxap
17:00 Representació de la Passió de Vilalba dels Arcs
20:00 Lliurament dels premis del 3r Concurs de Pintura Ràpida i Cloenda
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SANT FRANCISCO

+INFO
Dia: 11 d’abril
Població: La Fatarella
Organitza: Comissió de Sant Francisco
Programa:

+INFO

La Romeria de Sant Francisco, és una celebració popular que té lloc cada any el
primer dissabte després de Pasqua. Es tracta d'una processó des del municipi fins
a l'ermita de Sant Francisco, situada a 12 quilòmetres. Els participants surten a
punta de dia amb el repic de campanes i caminen fins arribar a l'ermita. Allí se
celebra una missa en honor al sant, es ballen sardanes, i durant tot el dia la gent
s'escampa pels voltants de l'ermita, compartint cants, menjar, festa...

BERRÚS - VILALBA

+INFO
Dia: 11 d’abril
Població: Vilalba dels Arcs
Organitza: Comissió de Berrús
Programa:

+INFO

La Romeria de Berrús des de Vilalba dels Arcs és la més llarga de tota Catalunya.
La sortida té lloc a les 4 de la matinada des de l’església de Sant Llorenç i s’arriba a
l’ermita sobre les 9 del matí, després d’haver caminat més de 20 quilòmetres.

BERRÚS - LA POBLA

+INFO
Dia: 18 d’abril
Població: La Pobla de Massaluca
Organitza: Comissió de Berrús
Programa:

+INFO

La Romeria de Berrús des de la Pobla de Massaluca se celebra el segon dissabte
després de Pasqua. La gent del poble surt de bon matí en processó i camina més
de dues hores fins arribar a l'ermita. És costum mantejar els forasters.

SANTA MAGDALENA

+INFO
Dia: 18 d’abril
Població: El Pinell de Brai
Organitza: Comissió de Santa Magdalena
Programa:

+INFO

La Romeria a l’ermita de Santa Magdalena té lloc el segon dissabte després de
Pasqua. Es pot admirar el tradicional volteig de la campana de l’església (ventar) i
la magnífica processó.
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FESTES D’ABRIL
+INFO
Dies: 24, 25 i 26 d’abril
Població: Horta de Sant Joan
+INFO
Organitza: Ajuntament d’Horta de Sant Joan
Programa:

Horta celebra l’últim cap de setmana d’abril unes festes amb diverses activitats
programades: des de tirada de birles i partit de futbol fins a un concurs de pintura
ràpida que té lloc durant el matí del diumenge. Però l’esdeveniment principal és
la processó fins al convent de Sant Salvador, el dissabte.

SANT MARC

+INFO
Dia: 26 d’abril
Població: Corbera d’Ebre
Organitza: Ajuntament de Corbera d’Ebre
Programa:

+INFO

El diumenge següent al 25 d'abril, Corbera d’Ebre celebra Sant Marc amb una
gran paella popular a l’Ermita de Santa Madrona.

CONCURSOS I PROGRAMES D’ENTITATS
RODALIES COMEBE

+INFO

Dintre del programa Rodalies, el COMEBE organitza cada cap de setmana
+INFOuna sortida a per conèixer
l’entorn dels seus centres d’interpretació situats a les poblacions de Batea, la Fatarella, el Pinell de Brai
i Vilalba dels Arcs.

CONCURS DE CARTELLS FESTA DE LA MEL

+INFO

Per 12è any consecutiu, Arnes organitza el concurs per tal d’escollir+INFO
el cartell que anunciarà la 12a
Festa de la Mel. Podran participar dissenyadors i dibuixants aficionats o professionals.

INSTAMEET #LAPASSIODEVILALBA

+INFO

El Patronat de la Passió de Vilalba dels
Arcs organitza el 2n Concurs
+INFO
d’Instagram #lapassiodevilalba que tindrà lloc entre el Dissabte de
Rams, dia 28 de març i el Dilluns de Pasqua, dia 6 d’abril.
A més, el Dissabte Sant hi haurà la 2a Trobada d’Instagramers amb
diferents activitats culturals, històriques i gastronòmiques.
Visitarem la Casa Coll, ascendirem al campanar més alt de les Terres
de l’Ebre, tastarem el Vi de la Passió i el pa àzim típic de la pasqua
jueva i moltes coses més!
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PREMIS D’ASSAIG DR. JOAN B. MANYÀ ALCOVERRO

+INFO

La Regidoria de Joventut organitza un nova edició de premi d'investigació
+INFOjove Doctor Mossèn Joan
Baptista Manyà Alcoverro. En aquest premi, s'hi podran presentar tots els nois i noies fins a 21 anys i
tindrà una dotació de 300 euros i la publicació de l'obra. La data límit és el 23 de juny.

AGENDA CULTURAL SETMANA SANTA A ORTA

+INFO

L’Ajuntament d’Horta de Sant Joan ha preparat un seguit d’activitats
+INFOculturals juntament amb
empreses i entitats de la població per aquesta Setmana Santa! Tallers, visites, concerts, tastos... i
moltes activitats més!

EXPOSICIÓ DE PINTURA A GANDESA

+INFO

L’Ajuntament de Gandesa organitza una exposició de pintura de Mario+INFO
Marrugat Ber a Ca la Vila Vella
de diferents obres del pintor.

SORTIM!
SURTDECASA

+INFO

VIULEBRE

+INFO

+INFO

TIME OUT BARCELONA

+INFO

+INFO

+INFO
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BORSA DE TREBALL TERRA ALTA

Últimes ofertes que han entrat a la Borsa de Treball de la Terra Alta! Si us interessen i voleu saber-ne
més entreu al Tauler Virtual d’Ofertes del nostre web!

MATRIMONI INTERN

ADMINISTRATIU/VA

COMERCIAL IMMOBILIARI

E-628

E-631

E-632

BARCELONA

GANDESA

MÓRA D’EBRE

C. Povet de la Plana, s/n - 43782 - Gandesa
977 42 16 59 - joventut@joveterraalta.org
www.joveterraalta.org

6

